
UCHWAŁA NR 6/2016/2017 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół  

Ponadgimnazjalnych w Chełmży uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Statucie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży: po § 21 Statutu dodaje się § 21a w brzmieniu:  

„§ 21a 

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez 

wychowawców oraz pedagoga organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców  

i uczniów. 

2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna: 

1) Diagnozuje, na wniosek rodziców, uczniów szkoły, 

2) udziela młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję 

szkoły, w tym wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  

i wychowawczych,  

4) organizuje i prowadzi wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Realizowanie przez poradnie zadań polega przede w szczególności na: 

1) określeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych uczniów, wyjaśniania mechanizmów ich 

funkcjonowania  

w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego 

problemu, 

2) prowadzeniu terapii uczniów oraz ich rodzin, 

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dzieci a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych  

w następujących formach: 

 indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych; 

 terapii rodziny 

 grup wsparcia 

 prowadzenia mediacji interwencji kryzysowej 

 warsztatów  

 porad i konsultacji 

 wykładów i prelekcji 

 działalności informacyjno-szkoleniowej 

 udzielanie pomocy nauczycielom w: 



 rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się  

 rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

 podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów 

 prowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego wśród uczniów, rodziców  

i nauczycieli 

4.Korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5.Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mogą korzystać za pośrednictwem szkoły  

z pomocy udzielanej przez instytucje działające w środowisku. 

6. Szkoła, publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne publiczne poradnie 

specjalistyczne wspierają się wzajemnie w realizacji zadań statutowych.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca RP 

Dyrektor ZSP w Chełmży 

Katarzyna Komakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do UCHWAŁY NR 6/2016/2017 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chełmży 

z dnia 26.10.2016 r. 

 

 

 

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Chełmży wprowadzono na podstawie zaleceń po kontroli 

przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


